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Lojas do centro 
comercial de Corumbá 
já funcionam em 
horário especial
Polícia Militar também reforçou policiamento. 
  >>PÁGINA 06

 >>PÁGINA 07

ENTÃO É NATAL!

Concurso de presépios abre 
inscrições e vai distribuir 
R$ 3 mil em prêmios  

FIM DE ANO 

Dia de sol com algumas nuvens 
e névoa ao amanhecer. Noite 
com poucas nuvens.

Fonte: 
CLIMATEMPOmáx.32º

mín.21º
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Nível do rio Paraguai
(Ladário)
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Professora da Apae morre 
após carro ser arrastado 
por vagão de trem 
Élida Aparecida de Campos, de 44 anos, morreu após o carro em que ela estava ser arrastado 
por cerca de cem metros por um vagão que descarrilou no final da tarde de quarta-feira (04).  
>>PÁGINA 03

Anderson G
allo

 >>PÁGINA 04

INFRAESTRUTURA

Prefeito autoriza 
construção de novo 
abrigo em ponto de 
ônibus e de capela 
municipal
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ARTIGO

Pais precisam estimular a leitura

É preocupante a distância que crianças, 
jovens e adolescentes mantêm dos li-
vros. Nesses tempos modernos, de tec-
nologia avançada, essa distância au-

menta ainda mais. Os pais, que deveriam ser os 
maiores influenciadores para que esse hábito 
se instalasse nos lares, não o fazem, pois tam-
bém não leem. Poucos, bem poucos realmen-
te, estimulam os filhos desde criança a terem 
o prazer da leitura, que abre portas e janelas 
para um mundo infinito de conhecimento, de 
descobertas, de emoções que estimulam a ima-
ginação, melhoram o intelecto, tornando as 
crianças mais ativas e criativas.

Se não trabalham com seus filhos o hábi-
to da leitura, certamente não sabem da impor-
tância dos livros na formação do indivíduo e 
futuramente, como bom profissional. Quem 

Por Wilson Aquino (*)

lê se sobressai  a um grupo de profissionais, 
do mesmo nível, que não lê. Isto, sem contar 
com outros  benefícios como mais segurança à 
criança, jovem e adolescente, como indivíduo, 
que terá maior desenvoltura no trato de qual-
quer assunto.

Hoje em dia, quando  os aparelhos celulares, 
tabletes e computadores permitem o acesso a 
uma infinidade de informações e ações que per-
mitem a todos desfrutar, mesmo assim, não se 
comparam com o prazer e a importância da lei-
tura dos livros. São eles que além dos benefícios 
intelectuais, permitem também o conhecimento 
variado  de ideias e auxiliam no enriquecimento 
do vocabulário  usado tanto na escrita como na 
fala do indivíduo que lê.

Em suma, a tecnologia eletrônica tem sim 
relevante importância na vida das pessoas, mas 
o que se subtrai do hábito da leitura de livros 
não se compara. Os livros são excepcionais.

Agora mesmo jovens em todo o país correram 
para prestar as provas do Enem, ávidos por al-
cançar boa pontuação  para poderem ingressar 
nas melhores universidades. Sobre esse episó-
dio levanto aqui duas situações importantes e 
que estão relacionadas com o hábito da leitura: 
a primeira refere-se às redações. Como em to-
dos os anos, vimos, até as provas de 2018, as 
mais absurdas formas de expressão de ideias 
dos estudantes sobre os temas propostos. Cer-
tamente o resultado deste ano, que sai em ja-
neiro de 2020, não será diferente: haveremos 
de colher verdadeiras pérolas. Erros grosseiros 
que fogem do tema proposto, bem como também 
verdadeiros assassinatos da língua portuguesa.

O outro ponto a se destacar sobre as provas 
do Enem é que as maiores notas, as maiores 
pontuações, nas redações principalmente, es-
tão ligadas a jovens que cultivam o bom hábito 
da leitura.

Pais sábios, portanto, trabalham isso desde 
cedo  com seus filhos. Os gibis são uma óti-
ma introdução ao mundo da leitura. Os livros 
ilustrados de historinhas infantis também con-
tribuem muito para isso, despertando a ima-
ginação em relação a lugares, fatos e pessoas 
envolvidas nos enredos. Quando elas forem 
“fisgadas” por esse bom hábito, tudo o que os 
pais podem fazer então é procurar alimentá-los 
com novos e empolgantes títulos e é indispen-
sável fazê-los comentar e contar as histórias 
que conheceram. A narrativa ajuda muito na 
coordenação de ideias e no armazenamento de 
conhecimentos, além de uma infinidade de ou-
tros benefícios. Sem contar que quando os pais 
demonstram interesse, mais a criança, o jovem 
ou adolescente, se estimulam a obter novos co-
nhecimentos e emoções, para poder partilhar, 
tornando o relacionamento familiar mais alegre 
e fortalecido.

A leitura das Escrituras Sagradas também é 
de fundamental importância não apenas para 
as crianças, jovens e adolescentes, mas para 
toda a família, pois aumenta o testemunho da 
grandiosidade e do poder de Deus, Criador do 
céu e da Terra, e permite que o lar receba inú-
meras bênçãos. A bela história de Jesus Cristo, 
por exemplo, ensina bons hábitos e costumes, 
além da formação e fortalecimento moral e es-
piritual do indivíduo.

Aprendem também que estão ali, de fato, 
grandiosos ensinamentos e indicam a solução 
para absolutamente qualquer dúvida ou pro-
blema que o indivíduo ou a família possam 
enfrentar na longa jornada da vida. Não tenha 
dúvida, um bom livro nas mãos é realmente 
tudo de bom!
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ROSANA NUNES

GERAL

Arquivo Pessoal

Professora Élida era coordenadora pedagógica da Apae

Comitê vai apurar causas de acidente 
ferroviário que matou professora da Apae

Anderson Gallo

Carro de professora foi arrastado por cerca de 100 metros e ficou completamente destruído

LEONARDO CABRAL

F oi sepultado 
ontem à tarde 
(05), o corpo da 
professora Éli-

da Aparecida de Cam-
pos, de 44 anos, que 
morreu após o carro 
em que ela estava ser 
arrastado por cerca 
de cem metros por um 
vagão que descarrilou 
no final da tarde de 
quarta-feira (04). 

Élida era casada, 
formada em Pedago-
gia pela UFMS/CPAN, 
iniciou sua carreira 
profissional em 2007 
como professora da 
Escola Especializada 
Reino do Amor – Apae. 
De 2009 a 2015, tra-
balhou na Rede Muni-
cipal de Ensino, como 
professora do Aten-
dimento Educacional 
Especializado. 

Em 2016, já como 
especialista Psico-
pedagoga, retornou 
à Apae para iniciar 
o projeto de Estimu-
lação Precoce. Por 
seu exemplar traba-
lho com as crianças 
especiais, tornou-se 
coordenadora da ins-
tituição em 2017, car-
go que ocupava até o 
trágico acidente.

“Era um exemplo 
de comprometimento, 
empenhada a ajudar 
as pessoas, sua sala 
estava sempre de por-
tas abertas. Tratava 
todos com muita cor-
dialidade e tinha por 
cada aluno um cari-
nho mais que espe-
cial”, enfatiza a dire-
toria da Apae em nota 
ao destacar que Élida 
“é um exemplo de ser 
humano que ficará 
para sempre marcado 
na história da família 
Apaeana”. 

Nesta quinta-feira, 
05 de dezembro, Éli-

da seria empossada 
como conselheira do 
Conselho Municipal 
dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente 
(CMDCA).

O acidente

O descarrilamento 
de dois vagões acon-
teceu na avenida Ga-
turama esquina com 
a Rui Barbosa, en-
tre os bairros Centro 
América e Previsul 
no fim da tarde desta 
quarta-feira (04). 

O Fox cinza con-
duzido pela coorde-

nadora pedagógica 
da Apae, Élida Apa-
recida de Campos, foi 
arrastado por cerca 
de cem metros e ficou 
destruído. A profes-
sora ficou presa nas 

ferragens e foi retira-
da, inconsciente, pela 
guarnição do Corpo 
de Bombeiros Militar 
que teve de usar fer-
ramenta de corte. Ela 
foi levada para a San-
ta Casa de Corumbá e 
depois para o centro 
cirúrgico. Élida apre-
sentava forte inchaço 
abdominal, suspeita 
de hemorragia interna 
e diversos cortes nos 
braços. Ela não resis-
tiu e faleceu. 

O morador Sebas-
tião Rodrigues, estava 
com o carro estaciona-
do em frente de casa, 
na rua Rui Barbosa. 
O veículo foi atingido 
por uma das rodas do 
vagão que se soltou. 
"Não deu nem tempo 
de respirar, foi perda 
total do carro. Mas 
graças a Deus foi só 
danos materiais. Toda 
a família estava fora e 

o susto foi muito gran-
de, podia ter atingido 
a minha casa, os meus 
familiares. Tem 25 
anos que moro aqui e 
não havia presenciado 
uma cena como essa. 
Essa linha férrea é um 
problema que Corum-
bá precisa resolver, ti-
rar das proximidades 
onde estão as casas", 
disse Sebastião.

Quatro dos seis va-
gões ainda seguiram 
pelo trilho e pararam 
a cerca de dois qui-
lômetros do aciden-
te, na rua Gonçalves 
Dias, entre a Luiz Fei-
tosa Rodrigues e Fir-
mo de Matos, no bair-
ro Aeroporto. No total, 
os vagões que descar-
rilaram atingiram três 
carros e uma moto. 
Os ocupantes dos ou-
tros veículos sofreram 
escoriações leves, se-
gundo os bombeiros. 

Vagões são de ferroviária boliviana
A assessoria de 

imprensa da Rumo, 
concessionária da 
malha férrea, in-
formou por meio de 
nota à imprensa, que 
os vagões são da Fer-
roviária Oriental, da 
Bolívia, e que esta-
vam em terminal de 
empresa privada. 

“A Rumo lamen-

ta o acidente ocorri-
do envolvendo seis 
vagões da Ferrovia 
Oriental (FO) da Bo-
lívia. Aparentemente 
os vagões correram 
do terminal de trans-
bordo de terceiros e 
dois deles atingiram 
veículos em uma pas-
sagem em nível em 
Corumbá. Os vagões 

não estavam atrela-
dos a nenhum trem 
da Concessionária.  A 
Rumo disponibilizou 
uma equipe regio-
nal para apoio, mon-
tou um comitê para 
apurar as causas da 
ocorrência e segue 
trabalhando para es-
clarecer os fatos”, in-
forma a nota. 
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GERAL

Prefeitura dá início aos projetos de construção do 
abrigo de ônibus na Antônio Maria e capela municipal

Anderson Gallo

Prefeito destacou que obras atendem pedidos da população

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Foram assina-
das pelo prefei-
to Marcelo Iu-
nes na tarde de 

quarta-feira, 04 de de-
zembro, ordens de ser-
viço para a construção 
do abrigo de ônibus da 
Praça da República e 
da construção de uma 
Capela Municipal. O 
ato foi acompanhado 
por autoridades do Le-
gislativo e parte do se-
cretariado municipal e 
usuários do transporte 
coletivo. 

Segundo o chefe do 
Executivo corumba-
ense, a construção do 
abrigo de ônibus da 
Praça da República, 
localizado na rua An-
tônio Maria, em frente 
à Casa de Cultura Luiz 
de Albuquerque (ILA), 
atende uma reivindica-
ção da própria popula-
ção, após a demolição 
da cobertura em feve-
reiro de 2016, durante 
obras de requalificação 
da praça.

“Esse trabalho re-
presenta o compro-
misso da nossa gestão. 
Vamos trazer uma co-
bertura digna para os 
usuários do transporte 
público municipal que 
acabaram ficando re-
féns do sol forte e da 
chuva, sem nenhuma 
comodidade e prote-
ção”, falou Marcelo 
Iunes destacando que 
o projeto inclui um lo-
cal totalmente cômodo, 
dotado de banheiros, 
lanchonete e assentos 
confortáveis para os 
usuários. “Trabalha-
mos pela qualidade de 
vida da população”, 
completou o prefeito 

agradecendo o empe-
nho dos vereadores 
que deram total apoio 
para a realização da 
obra.

Capela Municipal

Durante o ato, o 
prefeito também assi-
nou a ordem de servi-
ço para construção da 
Capela Municipal, que 
terá sua sede na Pra-
ça Urukupiña, na rua 
Edu Rocha, na lateral 
do Cemitério Santa 
Cruz. Conforme Iunes, 
a obra também atende 
reivindicação antiga da 
comunidade. 

“Serão duas capelas 
que irão atender a po-
pulação. Há anos Co-
rumbá espera por essa 
obra e agora vamos 
finalmente disponibili-
zar um local, para que 
os familiares possam 
se despedir dos seus 
entes queridos. A cape-
la terá à disposição um 
veículo para o trans-
porte dos corpos, um 
ônibus para os familia-
res se deslocarem para 
os cemitérios quando 
necessário”, explicou.

O prefeito ainda 
afirmou que as obras 
estão sendo execu-
tados com recursos 
próprios. Ao todo, a 
construção da Capela 
Municipal terá custo 
de R$ 530.104,89.

Já a construção 
do abrigo de ônibus 
da Praça da Repúbli-
ca, terá o valor de R$ 
796.714,93. “Digo que 
não é gasto, mas sim 
investimento para a 
nossa população. Gas-
to foi quando demoli-
ram a cobertura desse 
local”, frisou Marcelo 
Iunes.

Concordando com 
o prefeito, a usuária 
do transporte públi-
co, Neide Pontes, falou 
que a cobertura faz 
muita falta, mas fez 
um pedido. “Fico fe-
liz pela construção de 
uma nova cobertura 
estruturada no local. 
Agora também é ne-
cessário que a nossa 
cidade tenha um ponto 
de ônibus dotado com 
ar-condicionado, ofe-
recendo conforto para 
todos nós”, disse.

Buscando um lugar 
para se "esconder" do 
sol, Hermínia Soares, 
que também utiliza 
o transporte público, 
afirmou que com a 
nova cobertura, have-
rá mais dignidade para 
o povo. “Com sol é di-
fícil, pois temos que 
procurar uma sombra, 
que muitas vezes não 
tem quando aqui fica 
lotado. E quando cho-
ve? Não tem para onde 
correr. Com a nova co-
bertura esperamos que 
melhore, pois essa pe-
quena estrutura, não 
protege nada”, mencio-

nou Hermínia ao Diá-
rio Corumbaense.

Há mais de 25 anos 
trabalhando no local, a 
ambulante Amália Bor-
ges, que comercializa 

eletrônicos e cosméti-
cos, ficou feliz em saber 
da nova estrutura.

“Nunca vi um des-
caso tão grande como 
esse aqui. Quando vi 

tudo demolido, o único 
sentimento que tinha 
era de tristeza. Foi co-
locada no chão parte 
da história da nossa 
cidade, e para nada. 
Nós, ambulantes, fo-
mos colocados no Grê-
mio, depois na calçada 
e depois resolvemos 
voltar para cá, mesmo 
com as dificuldades. 
Mas agora com a nova 
cobertura e um local 
estruturado, espera-
mos mesmo que pos-
sa atender as nossas 
necessidades”, pediu 
Amália.

O prazo para o iní-
cio dos trabalhos é de 
cinco dias a partir da 
data de expedição da 
ordem dos serviços. O 
tempo estimado para a 
entrega é de seis e oito 
meses.

Projeto disponibilizará abrigo para a população que usufrui do transporte público

Orçamento de Corumbá para 2020 
passa de 665 milhões de reais

A Câmara Munici-
pal aprovou na sessão 
de terça-feira, 03 de 
dezembro, o Projeto de 
Lei do Poder Executivo 
que estima a receita e 
fixa as despesas do Mu-
nicípio para o exercício 
financeiro de 2020, em 
R$ 666.929.000,00, 
importando o Orça-
mento Fiscal em R$ 
454.137.300,00, e o 
Orçamento da Segu-
ridade Social em R$ 
212.791.700,00.

O Orçamento foi 
aprovado por unani-
midade e representa 
um crescimento de 

DA REDAÇÃO
contato@diariocorumbaense.com.br

0,979% em relação 
a 2019, que foi de 
R$ 653.500.000,00, 
uma diferença de R$ 
13.429.000,00.

A Receita Orçamen-
tária decorrerá da ar-
recadação de tributos, 
transferências cons-
titucionais e outras 
receitas correntes e 
de capital, em obser-
vância a legislação vi-
gente, que serão apli-
cados na manutenção 
estrutura administra-
tiva, na educação, no 
social, na saúde, bem 
como em investimen-
tos em obras e serviços 
públicos de interesse 
social.

A sessão foi coman-

dada pelo presidente 
do Poder Legislativo, 
Roberto Façanha, e 
contou com as presen-
ças de 13 dos 15 ve-
readores corumbaen-
ses. Além de Façanha, 
estavam presentes os 
vereadores Manoel Ro-
drigues, Gaúcho da 
Pró-Art, Yussef Salla, 
André da Farmácia, 
Chicão Vianna, Harol-
do Cavassa, Cristóvão 
Contador, Domingos 
Albaneze, Bira, João 
Mário, Paulo Bertini e 
Gabriel Alves de Oli-
veira.

As informações são 
da assessoria de im-
prensa da Câmara Mu-
nicipal. 

Ponto de ônibus
A antiga estrutura 

que funcionava como 
terminal de ônibus, foi 
demolida nas obras de 
requalificação da praça 
da República em feve-
reiro de 2016. Espaço, 
que por décadas foi uti-
lizado por muita gente 
e fez parte da história 
de vida de muitos co-
rumbaenses, foi redu-

zido a escombros.
A demolição seguiu 

recomendação do Ins-
tituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). A 
construção da década 
de 70 – do século pas-
sado, segundo a reco-
mendação, prejudicava 
a visualização de um 
dos principais exem-

plares da arquitetura 
histórica corumbaen-
se, o prédio do ILA.

A ideia era que após 
a conclusão da requa-
lificação, o terminal 
ganhasse nova mode-
lagem, o que foi feito, 
porém, não agradou 
boa parte da popula-
ção, causando revolta. 
(LC) 

Divulgação
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GERAL

Tribunal de Justiça inaugura Central de 
Processamento Eletrônico em Corumbá

Anderson Gallo

Sede do Fórum de Corumbá, onde acontece solenidade hoje

O p r e s i d e n t e 
do Tribunal 
de Justiça de 
Mato Grosso 

do Sul, desembargador 
Paschoal Carmello Le-
andro, inaugura nesta 
sexta-feira, 06 de de-
zembro, às 09 horas, 
no Fórum da comarca 
de Corumbá, a Cen-
tral de Processamento 
Eletrônico Remota. O 
evento também será 
marcado pela entrega 
do Projeto de Eficiência 
Energética do prédio 
do Fórum, em parceria 

com a Energisa, além 
da assinatura do con-
vênio do Cejusc com 
o Procon da cidade. A 
cerimônia deve contar 
com a participação do 
Governador do Estado, 
Reinaldo Azambuja, 
além de magistrados 
e outras autoridades 
públicas.

A CPE Remota em 
Corumbá será um 
projeto-piloto, funcio-
nando como uma nova 
forma de atuação dos 
analistas, o “Trabalho 
Remoto”. Ele difere do 
chamado teletrabalho, 
pois o servidor conti-
nua exercendo suas 

atribuições na unida-
de judiciária na qual 
está lotado, mas há 
uma cooperação entre 
a Comarca local e a 
Secretaria Judiciária 
de Primeiro Grau, em 
relação ao compar-
tilhamento de infor-
mações, orientações e 
padronização na exe-
cução das rotinas de 
trabalho específicas, 
de acordo com o que já 
é praticado na CPE na 
Capital.

 Ao analista com-
partilhado serão apli-
cadas as mesmas atri-
buições dispensadas 
aos analistas da CPE, 

ou seja, atuarão úni-
ca e exclusivamente 
no cumprimento dos 
processos digitais, 
não realizando outras 
atividades diversas, 
como por exemplo, 
atendimento ao pú-
blico externo (partes 
e advogados), no bal-
cão, telefone, e-mail, 
SCDPA, etc.

 Atualmente em Co-
rumbá, a CPE já atua 
com o cumprimento 
dos processos das se-
guintes competências: 
Criminal Residual, 
Violência Doméstica, 
Execução Penal, Fa-
zenda Pública, Exe-
cutivo Fiscal Munici-
pal, Família, Infância 
e Juventude e Idoso. 
Com a instalação da 
CPE remota, serão as-
sumidos feitos cíveis 
residuais, sucessões, 
infância e adolescên-
cia infracional, além 
do Tribunal do Júri e 
a distribuição dos pro-
cessos inciais encami-
nhados via web.

Eficiência Energética

Outro projeto para 
a população de Corum-
bá será a melhoria da 
eficiência energética 
do Fórum local. Com 

a assinatura do Termo 
de Cooperação Técnica 
entre o TJMS e a con-
cessionária de energia 
Energisa, parte do sis-
tema de iluminação e 
de condicionamento 
de ar foram substituí-
dos por modelos mais 
eficientes. A previsão 
é de uma economia na 
ordem de 18% no con-
sumo.

Esta melhoria faz 
parte do Programa de 
Eficiência Energética 
da Energisa, que des-
tina parte de seus re-
cursos para implanta-
ção de projeto visando 
promover melhorias no 
sistema elétrico de al-
gumas Unidades Con-
sumidoras. Realizou-
-se no prédio do Fórum 
a substituição de parte 
do conjunto de ilumi-
nação interna e exter-
na existente por mode-
los em LED, de melhor 
eficiência energética, e 
substituição da maior 
parte dos equipamen-
tos condicionadores de 
ar do prédio do Fórum 
por modelos com tec-
nologia inverter, mais 
eficientes.

Cejusc

Também será insta-

lada, em parceria com 
a Prefeitura, um Cen-
tro Judiciário de Solu-
ção de Conflitos e Cida-
dania (Cejusc) dentro 
do Procon. A iniciativa 
irá conferir maior efe-
tividade, em especial 
nos acordos formali-
zados nas audiências 
de conciliação, que se-
rão homologadas pelo 
juiz coordenador do 
Cejusc de Corumbá, 
constituindo-se em tí-
tulo executivo judicial, 
cujo descumprimento 
importará em execu-
ção.

A medida ainda 
visa consolidar a po-
lítica pública perma-
nente de incentivo e 
aperfeiçoamento dos 
mecanismos consen-
suais de solução de 
conflitos consumeris-
tas, em consonância 
com a Resolução do 
CNJ nº 125, reduzir o 
número de judicializa-
ção de conflitos de in-
teresses, a quantidade 
de recursos e de exe-
cução de sentenças, 
tudo isto com o fulcro 
final de disseminar 
a cultura da paz, por 
meio da conciliação.

As informações são 
da assessoria de im-
prensa do TJ/MS.

Banhistas são alertados sobre riscos de afogamento no rio Paraguai
Divulgação/PMC

Uma das placas instaladas na prainha do Porto Geral

Com o início da 
temporada de calor e 
férias, a Prefeitura de 
Corumbá, por meio da 
Fundação de Turis-
mo do Pantanal e da 
Agência Municipal de 
Transito e Transpor-
te (Agetrat), visando 
informar a população 
e turistas que se diri-
gem até a Prainha do 
Porto para se banhar 
nas águas do rio Pa-
raguai, instalou esta 
semana, duas placas 
informativas alertan-
do sobre os riscos de 
afogamento.

 Essa ação visa di-
minuir os índices de 

afogamento que au-
mentam nesse perío-
do. Nas placas, além 
do alerta, constam 
números de institui-
ções de segurança e de 
socorro emergencial. É 
uma forma de facilitar 
ações de resgate caso 
algum sinistro acon-
teça.

 Segundo a diretora- 
presidente da Fundtur 
Pantanal, Elisângela 
Sienna da Costa Oliva, 
“não podemos proibir 
as pessoas de se ba-
nharem no rio, porém 
é nosso dever alertar 
sobre os riscos. Es-
tamos fazendo a nos-
sa parte, alertando, e 
cabe aos usuários te-
rem a consciências do 

perigo eminente”.
 Outro fato foi des-

tacado pelo diretor-
-presidente da Agência 
Municipal de Trânsito 
e Transporte, Alexan-
dre do Carmo Taques 
Vasconcellos, sobre o 
grande fluxo de veí-
culos que circulam na 
prainha entre as pes-
soas, animais e em-
barcações de peque-
no porte. Ele orienta 
que, o mais seguro é 
os condutores estacio-
nem os veículos na rua 
Manoel Cavassa e não 
na Prainha, garantin-
do assim a segurança 
e integridade de todos.

 Tanto a Fundtur, 
quanto a Agetrat, in-
formam que nesse pe-

ríodo de grande fluxo 
na região portuária, 

realizarão ações de 
orientação à popula-

ção que frequenta o 
local. 
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Com horário especial do comércio, segurança 
é reforçada na área central de Corumbá

Anderson Gallo

Policiamento é reforçado para garantir segurança dos consumidores

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Desde o começo 
da semana, as 
lojas da área 
central de Co-

rumbá estão atenden-
do em horário especial. 
O objetivo é dar opção 
aos consumidores para 
fazer as compras de 
fim de ano, já que além 
dos salários mensais, o 
13° salário também es-
tará disponível para os 
trabalhadores.

Não diferente de 
anos anteriores, pelo 
grande fluxo de pesso-
as no centro, homens 
da Polícia Militar tam-
bém já estão nas ruas 
para garantir mais se-
gurança à população 
na hora das compras.

“Nesse período do 
ano, sabemos que é 
grande o movimento de 
pessoas na área cen-
tral. Por isso, durante 

uma reunião realizada 
no final de novembro, 
com órgãos de segu-
rança, definimos um 
planejamento de se-
gurança durante todo 
esse período, não só 
no centro, como tam-
bém nos bairros da ci-
dade”, disse ao Diário 
Corumbaense o co-
mandante do 6° Bata-
lhão de Polícia Militar, 
tenente-coronel Mas-
silon de Oliveira Silva 
Neto.

Conforme  já anun-
ciado, o horário dife-
renciado do comércio 
vai ser da seguinte 
forma: até 15 de de-
zembro, as lojas fica-
rão abertas até às 20 
horas e de 16 a 24 
de dezembro, o horá-
rio estendido permite 
abertura das lojas até 
22 horas. Para o dia 31 
de dezembro também 
há horário especial 
para o comércio auto-

rizado em convenção 
coletiva.

“Durante esses ho-
rários especiais va-
mos intensificar ainda 
mais o policiamento 
na região central. Dis-
ponibilizamos equipe 
motorizada e também 
na viatura, que ficarão 
responsáveis em fazer 
a segurança. De 01 a 
15 de dezembro, eles 
estarão nas ruas até às 
22h. Já a partir do dia 
15 em diante o policia-
mento acontece até às 
23h. Tudo isso é para 
garantir a segurança 
da população, dos co-
merciantes e, claro, a 
volta segura dos tra-
balhadores para casa”, 
ressaltou Silva Neto.

Agentes da Agência 
Municipal de Trânsito 
( Agetrat) e da Guarda 
Municipal também es-
tarão nas ruas da ci-
dade reforçando a se-
gurança.

13° dos servidores 
na conta

Conforme a Prefei-
tura de Corumbá, o 
décimo terceiro salário 
está programado para 
o dia 18 de dezembro 
e o pagamento do salá-
rio de dezembro, entre 

os dias 27 e 30. Com o 
pagamento de novem-
bro liberado no último 
dia 29, as três folhas 
somam aproximada-
mente R$ 38 milhões 
líquidos, dinheiro que 
vai ajudar a aquecer 
as vendas do comércio 
neste final de ano.

Já o Governo do Es-
tado, anunciou o pa-
gamento de novembro 
para esta quarta-feira, 
04; do décimo terceiro 
no dia 19 e o salário 
de dezembro no dia 04 
de janeiro. O valor das 
três folhas soma R$ 
1,4 bilhão.

Parceria entre Andorinha e Prefeitura premia projetos de alunos da Reme
Leonardo Cabral

Kit Parquinho foi entregue aos alunos vencedores e vai beneficiar toda a 
escola

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Alunos da Escola 
Municipal Luiz Feito-
sa Rodrigues, localiza-
da na Avenida General 
Rondon, próximo ao 
bairro Borrowisk, re-
ceberam nesta quinta-
-feira, 05 de dezembro 
um “Kit Parque Infan-
til”. A entrega foi rea-
lizada pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
de Educação, em par-
ceria com a Andorinha, 
empresa de transporte 
rodoviário que faz a li-
nha Corumbá/Campo 
Grande.

O evento contou com 
a presença do prefeito 
Marcelo Iunes, do se-
cretário de Educação, 
Genilson Canavarros, 
do vice-presidente do 

Legislativo corumbaen-
se, vereador Tadeu Viei-
ra, o vereador Manoel 
Rodrigues e do gerente 
comercial da Andori-
nha, João Batista Her-
nández, além de estu-
dantes e professores.

O “Kit Parque Infan-
til”, foi entregue após os 
alunos da pré-escola, 
da instituição de en-
sino, se consagrarem 
vencedores, com o pro-
jeto “ParaláPracá - En-
canto em todos os can-
tos”, do 1° Festival de 
Múltiplas Linguagens 
da Educação Infan-
til, realizado pela Rede 
Municipal de Ensino. 
Conforme a professora 
Vanessa Soares Rodri-
gues, responsável pelo 
projeto e pelos alunos, 
o trabalho favorece o 
desenvolvimento pleno 

das crianças.
“Favorece o desen-

volvimento não de ape-
nas uma, mas de outras 
linguagens, pois a crian-
ça aprende nos seus vá-
rios contextos, como ser 
criança. Ser contempla-
da é uma emoção que 
se torna ainda maior, já 
que vemos a felicidade 
estampada no rosto dos 
alunos. Trabalhamos 
com eles história que 
proporcionou a brin-
cadeira, jogo, escrita, 
letramento, linguagem 
oral, proporcionando a 
aprendizagem de forma 
integral”, falou Vanessa 
Soares.

O chefe do Executivo 
corumbaense parabeni-
zou a professora e toda 
a equipe da escola pelo 
empenho na conquista. 
Ele ainda ressaltou a 
importância do projeto 
e da parceria da Ando-
rinha, que proporcio-
nou a entrega do kit à 
escola.

“É dessa manei-
ra que queremos ver a 
nossa Educação, com 
trabalhos que possam 
desenvolver a apren-
dizagem dos alunos e 
que possam prepará-los 
para um futuro brilhan-
te. E para isso, conta-
mos com o apoio de em-
presas privadas, como 

a Andorinha, que sem-
pre busca investir em 
nosso município. São 
parcerias que dão certo 
e buscam a qualidade 
de vida da nossa gen-
te e por isso, é preciso 
que nossos secretários 
e diretores-presidentes 
de fundações corram 
atrás dessas parcerias 
e que não fiquem ape-
nas esperando recursos 
municipais, estaduais e 
federais para darem an-
damento nos trabalhos 
em suas respectivas 
áreas”, disse Iunes se 
referindo à sua equipe 
de governo.

Satisfeito com a par-
ceria, o gerente comer-
cial da Andorinha, João 
Batista Hernández, 
lembrou que a empresa 
sempre vem investindo 
em projetos e ações de-
senvolvidas pela Prefei-
tura.

“Há vários projetos 
que a Andorinha tem 
participado junto às se-
cretarias e fundações, 
como a de Esporte, Saú-
de e agora Educação. 
Nós temos a satisfação 
de poder estar contri-
buindo com essa evo-
lução que o Município 
sempre vem buscando 
e dessa vez não foi dife-
rente. Quando o verea-
dor Manoel Rodrigues 

nos apresentou o proje-
to e fizemos a avaliação, 
resolvemos participar, 
pois envolve o aprendi-
zado não só dos profes-
sores como dos alunos, 
em um trabalho que dá 
satisfação enorme jun-
to com a comunidade 
corumbaense, desen-
volvendo essas crian-
ças que futuramente 
estarão governando 
as nossas Prefeituras, 
empresas, secretarias, 
fundações. Isso é inves-
timento”, falou ao Diá-
rio Corumbaense.

O “Kit Parque Infan-
til”, fica em uma das sa-
las de aula climatizada 
e contém: piscina de bo-
linha grande, com 2 mil 
bolinhas; cama elásti-
ca, um news big play-
ground com escorrega-
dor de cinco degraus, 
esconderijo com janelas 
para sair em qualquer 
lado; um babyplay, com 
escorregador e balanço. 
Todos os itens, irão con-
tribuir para promover a 
interação, ludicidade, a 
criatividade e o desen-
volvimento integral das 
crianças através da di-
versão e lazer.  

Trabalhos na 
educação

O prefeito Marcelo 

Iunes revelou duran-
te o evento que já foi 
aprovado um financia-
mento pelo Legislativo, 
que vai garantir a re-
forma de quatros ins-
tituições de ensino em 
Corumbá no ano que 
vem.

“Com valor de R$ 
4 milhões, o montante 
será utilizado para be-
neficiar escolas da área 
rural e da área urbana, 
bem como creches da 
cidade. Além disso, ce-
lebramos a conquista 
dos uniformes escola-
res, do kit escolar para 
nossos alunos, a troca 
dos quadros negros pe-
los quadros de vidros 
e também do reajuste 
aos nossos professores 
que após conversa es-
tão recebendo de forma 
parcelada. Ainda há 
muito o que fazer, mas 
vamos dando um pas-
so de cada vez”, disse 
Iunes.

O 1° Festival de 
Múltiplas Linguagens 
da Educação Infantil, 
também premiou os 
alunos do Centro Mu-
nicipal de Educação 
Infantil (CEMEI)  Ma-
ria Benvinda Rabello, 
no bairro Jardim dos 
Estados, parte alta da 
cidade, com parceria da 
Andorinha.
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Arquivo/PMC

Concurso de Presépios: inscrições abertas até 13 de dezembro

ENTRETENIMENTOCULTURA

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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P
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DESIGUALDA
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RMEDRAS
VIDEOGAMED

CALASNIC
E
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UNTADELATA
PAOLAENTES

NORUEG
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(?) cuff,
moderno

modelo de
brinco

Que se
estende

até o
calcanhar

Ivan Lessa,
jornalista 

e cronista
paulistano

Furadeira
(?): é

usada em
metais

Setores 
da escola
de samba

Acalora-
das; infla-

madas

Título
nobre de

Isaac
Newton

Acessório
para guar-
dar bolsas 
de mercado

Base da
relação
conjugal
perfeita

Cultivo
agrícola 
de sub-

sistência
Tubo cirúr-
gico para

escoar
líquidos

Marca do
sistema 

de castas
hindu

Líder da
oposição

aos jacobi-
nos (Hist.)

Instalação
como a
Central 

do Brasil

Regime
Adicional

de Serviço
(sigla)

Barcos
atraca-
dos em
marinas

Cortar
galho de
planta

(?) na Rua,
grupo
teatral
carioca

Seres;
criaturas

(?) Oliveira, atriz de 
"A Dona do Pedaço"

Nativos do país 
dos fiordes

Preparo do
tabuleiro

para bolos

Aparelho
como o

Nintendo
Corretivo
do solo

Peça
móvel 
do sino

Tecido
felpudo 
de lã

Veste de
indianas

Flor-símbolo da
Holanda (pl.)

Ferramenta do 
afiador de facas

Em (?): exausto
(pop.)

Ingrediente do
"cupcake" (Cul.)

Sede do
governo

argentino

Promovem cursos de
aprimora-
mento pro-
fissional

A 8ª letra
grega

"Terra", em
"geologia"

Tempero
da pipoca
Cosmético
dos cílios

Palmeira de
vassouras
Descrente
em Deus

Colocar
Inicia o
diálogo

telefônico

Augusto (?),
dramaturgo
Rita (?),
cantora

Cidade
francesa
Time do
RJ (fut.)

3/ear. 4/nice — teta. 5/ariri. 6/danton. 10/pneumática.
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Filha de
Zeus
(Mit.)

Não
assume

(o crime)

Encontro 
consonan-

tal de
"cravo"

Respirar
com difi-
culdade 

Sucesso
do Legião
Urbana
(Mús.) 

Produto
para de-
pilação

Vara na
qual as
galinhas
dormem

(?) aqui: 
cá está! 

Pedido
para se
prestar
auxílio

Profissio-
nal que 
limpa as

ruas

Criar
bolor 

Material
metálico
de cercas

Eliane Gi-
ardini: atu-
ou em "A-
mor à Vida"

Passar de
um lado a

outro 

Mau (?),
sinal de

algo ruim

Tempo
(símbolo)

Servir de
local de

realização
a um

evento 

Frase de
efeito

Não é?
(pop.)

Ao (?): 
em volta

Puro;
simples

Código
postal
(sigla)

Esponjoso

Hiato de
"paetê"

Sensação
auditiva

Bebida
gasosa 

Sílaba de
"torto"

O sabor
do jiló

Terminação
de "saber"

Marcha
que move

o carro
para trás

Fazer
versos 
2, em

romanos

Dividir 
a conta 
do bar 

"Unir o útil ao (?)",
ideia da
pessoa
prática

Demorada

Filho de 
Homer Sim-
pson (TV)

Tipo de
decote

Aparelho
que lustra

pisos

Primeira parte da
Bíblia "(?), meu

caro
Watson",
frase de
Sherlock
Holmes
(Cin.)

Voar sem
motores 
A hora

decisiva

Fruto
usado na 
fabricação
do vinho

Seguiu
em frente
Seu, em
espanhol

V A A
E L E M E N T A R

P L A N A R N E G A
H C R B A R T
O F E G A R A E
T R O T S O D A

S E R A R I M A R
S E D I A R V
T E I S C E P

G A R I A P E L O
M R E D O R L

L E M A A R A M E
N E U O F O I

A T R A V E S S A R
O O A G O U R O

2/su. 4/gari — será. 5/atena. 6/ofegar — planar. 9/elementar. 10/atravessar.

Solução Anterior

Concurso de Presépios 
vai distribuir R$ 3 mil 

em prêmios

Estão abertas as 
inscrições para 
o Concurso e 
Exposição de 

Presépios 2019. A ex-
posição será aberta ao 
público a partir do dia 
15 de dezembro, às 
18h30, e encerra-se no 
dia 21, no Jardim da 
Independência.

As inscrições esta-
rão abertas até o dia 
13 de dezembro, das 
07h30 às 17 horas, 
na sede da Fundação 
da Cultura e do Pa-
trimônio Histórico de 
Corumbá, situada na 
Rua Delamare, 1557, 
Centro (Prédio do Es-
paço Educacional).

Organizado pela 
Prefeitura de Corum-
bá, por meio da Fun-
dação da Cultura e do 

ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO DA PMC
www.corumba.ms.gov.br/

Patrimônio Histórico, 
o Concurso e Exposi-
ção de Presépios 2019 
vai distribuir R$ 3 
mil em prêmios para 
os três primeiros co-
locados, sendo: 1º lu-
gar R$ 1.200,00 (mil 
e quinhentos reais); 
2º lugar R$ 1.000,00 
(mil reais); 3º lugar 
R$ 800,00 (oitocentos 
reais).

Poderão participar 
do Concurso e Ex-
posição de Presépios 
pessoas físicas (maio-
res de 18 anos) ou 
pessoas jurídicas, que 
comprovem residência 
em Corumbá, estando 
impedida a participa-
ção de servidores da 
Fundação da Cultura 
e do Patrimônio Histó-
rico, assim como seus 
parentes até segundo 
grau em linha reta ou 
colateral.

No ato da inscrição 
o concorrente deve-
rá preencher devida-
mente o Formulário 
de Inscrição e entre-
gar cópias dos docu-
mentos pessoais (RG, 
CPF e comprovante 
de residência atua-
lizado), bem como o 
comprovante de conta 
corrente em nome do 
responsável pela ins-
crição.

As inscrições so-
mente serão aceitas 
com a apresentação 
de todos os docu-
mentos exigidos neste 
Edital, sendo veda-
da a inscrição condi-
cionada à posterior 
complementação dos 
mesmos.

O presépio inscrito 
deverá ser entregue 
no dia da abertura da 
exposição, no horário 
das 15h às 16h30, no 
Jardim da Indepen-
dência, para a equipe 
da Fundação da Cul-
tura e do Patrimônio 
Histórico de Corum-
bá.

O concorrente de-
verá se responsabili-
zar pela organização 
do presépio, deixan-
do-o pronto para a 
exposição. Os presé-
pios vencedores serão 
escolhidos mediante 
votação popular, con-
tabilizando-se todos 
os votos no último 
dia do concurso, para 
posterior divulgação 
do resultado.
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É ENCURTAR
A DISTÂNCIA
ENTRE A
SAUDADE
E O ABRAÇO.

www.andorinha .com

SÃO PAULO/SP

FROTA MODERNA COM
CONECTIVIDADE

PONTUALIDADE
E AGILIDADE

SEGURANÇA E APOIO EM
TODOS OS TRECHOS

TARIFAS ECONÔMICAS
E DIVERSAS ROTAS


